
Na temelju članka 98. stavka 1. i članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(“Narodne novine” broj 68/18) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik” - službeno 

glasilo Općine Dugi Rat broj 2/18) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na __ sjednici održanoj 

___________ godine, donijelo je 

 

  

ODLUKU 

o vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Dugi Rat 

 

Članak 1. 

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru (m²) 

korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Dugi Rat. 

 

Članak 2. 

Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke određuje se u visini od 2,52 kuna (0,21 kn x 12) po 

četvornom metru (m²). 

Članak 3. 

Na dan primjene ove Odluke prestaje važiti odluka o vrijednosti boda u Općini Dugi Rat 

(“Službeni glasnik” – službeno glasilo broj 01/2002). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka objaviti će se u “Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2019.godine. 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/       PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2155/02-01/1-18.            OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Dugi Rat, _______________       

          Bernardin Petrić 

 

 



Obrazloženje 
 

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom 

gospodarstvu NN broj 68/18.  

 

Bitna novina prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu je da se komunalna 

naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se 

godišnji iznos komunalne naknade plaća mjesečno ili u obrocima  (članak 101. Zakona). Prema 

prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao se 

mjesečni iznos komunalne naknade. 

 

Vrijednost boda više ne može biti „mjesečna visina“ komunalne naknade, već samo 

„godišnja visina komunalne naknade“ 

 

.Ovim Prijedlogom Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) ne mijenja se 

dosadašnja (mjesečna) visina, već se ista određuje u godišnjem iznosu po četvornom metru (m2) 

korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Dugi Rat u iznosu od visini od 2,52 kuna 

(0,21 kn x 12) . 

 

 


